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Summary
In this study the magnetic flux density in and around the infant incubators of a neonatal
intensive care unit were registered and mapped.

The mean 50 Hz magnetic flux densities in an incubator was typically in the region 0.2 - 1 uT,
with maximum values around 1.5 uT. For one incubator, harmonics contributed substantially
to the field. The field levels are quite varying dependent on type of equipment, the
positioning of the electronics and the position of the 220 V main plugs. The positioning of the
infant in the incubator, the precise mattress position in the incubator etc., affect the magnetic
flux density level to a large extent, as does the positioning of the electronic surveillance and
treatment equipment.

The flux density values found are fairly low as compared to magnetic field levels present at
some work places where high electric current are used. The duration of the exposure can, on
the other hand, be very long for the infants. The fields can also be compared with the
magnetic levels of ordinary houses and are then about 100 times higher.

Further studies are motivated - it seems important to record fields and try to reduce the levels.
Such a reduction can be carried by reducing the field from the incubators but also by changing
the electronic equipment around the incubators or by increasing the distance to the incubator.
Further research should of course also study any action mechanism by which the magnetic
fields can affect cells and organisms. This seems especially pertinent when it comes to infants
treated in an intensive care unit - the infant are weak and their body in a very rapidly
developing stage.

Finally, compared to the risks many of these infants are experiencing, it would be doubtful to
state that the magnetic field levels measured can represent an appreciable additional risk
factor.
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Sammendrag
Magnetisk flukstetthet i og omkring kuvøser i en neonatal kuvøseavdeling er kartlagt.

50 Hz magnetisk flukstetthet i kuvøsene er i middel ca. 0.2 - 1 uT, med maksimalverdier opp
til 1.5 uT. I en av kuvøsene bestod en vesentlig del av det magnetiske feltet av frekvenser
større enn 50 Hz. Feltstyrken varierer med kuvøsetype, omkringliggende elektronisk
overvåknings- og behandlings-utstyr og posisjon på strømstøpselet til hver enkelt enhet.
Feltstyrken varierer mye med posisjonen internt i kuvøsen.

De målte flukstetthetene er relativt lave, sammenlignet med mange arbeidsplasser hvor sterke
strømmer er tilstede. På den andre side kan eksponeringstiden være svært lang. Feltene kan
også sammenlignes med feltstyrker målt i vanlige hus og er da omtrent 100 ganger sterkere.

Videre undersøkelser bør foretas, da kartlegging av feltstyrker som i denne undersøkelsen
muliggjør reduksjon av det magnetiske feltnivået. Slike reduksjoner kan foretas ved å
redusere feltet fra kuvøsene, ved å redusere feltet fra omkringliggende utstyr eller ved å øke
avstanden mellom kuvøsen og utstyret. Videre forskning bør også studere mekanismene for
påvirkning av celler og organer. Dette kan være spesielt viktig i en neonatal intensiv
avdeling, der barna er svake og inne i en svært rask utviklingsfase.

Tatt i betraktning den totale kliniske sammenheng kan man ikke si at de magnetiske feltene
representerer noen særlig stor risikofaktor.
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1. Innledning
I de senere årene har det vært mye oppmerksomhet og forskning rundt Elektro-Magnetiske
(EM) felter og deres virkninger på mennesker. På kartleggings-siden har det vært
gjennomført en rekke prosjekter i flere land. Noen har vært rettet inn mot miljøer hvor man
har grunn til å anta sterke EM felt, eksempler er kraftverk og elektrisitetsforsyning (f. eks.
Bowman et al. 1988), smelteverk (f. eks. Lovsund et al. 1982), kontorutstyr, dasærlig
dataskjermer, (f. eks. Lindbohm et al. 1992). Andre undersøkelser tar for seg den EM
feltstyrken i vanlige hjem og i arbeidssituasjoner hvor man ikke har grunn til å anta spesielle
eksponeringer.(f. eks. Karlsen et al. (1987) eller Mild et al. 1994) Når det gjelder
dataskjermer, har denne forskningen ført til at det har blitt utviklet standard målemetoder og
anbefalinger for den maksimale feltstyrken.

Flere andre undersøkelser enn de som er nevnt over, litteraturen er forholdsvis stor, gir
tilsammen en rekke indisier på at EM felter har fysiologisk virkning på menneskekroppen.
Foreløpig er det imidlertid ikke klart hvilke feltstyrker, hvilke frekvensområder og hvor lang
eksponeringstid som kan gi effekter. I en slik sammenheng er det viktig å kartlegge hvilke felt
som er tilstede i de ulike situasjoner/områder.

Denne undersøkelsen konsentrerer seg om kartlegging av det EM feltet som for tidlig fødte
barn befinner seg i. På grunn av at premature barn i kuvøse blir eksponert for felter fra
reguleringsapparatur i kuvøsen og er omgitt av overvåknings- og behandlings-utstyr, kan en
slik kartlegging være av interesse. Anger (1994) har gjennomført slike malinger, og vi fant
det av interesse å vurdere situasjonen også i en norsk behandlingsenhet. I tillegg til en ren
kartlegging av det magnetiske feltet fra hver enkelt enkelte enhet, ble en typisk oppstilling av
utstyr undersøkt og til slutt ble 5 oppstillinger med barn i behandlingssituasjonen undersøkt.

Det vil være verdifullt å kjenne feltsituasjonen også fra et preventivt synspunkt. Når styrken
på feltene er kjent vil det være naturlig å legge opp en «føre var» strategi, ved å redusere
eksponeringen fra EM felter der dette er mulig. Spesielt vil dette gjelde premature barn, der
man kan tenke seg at EM felter kan gi større effekter enn hos større individer på grunn av at
barnet fortsatt er i en tidlig utviklingsfase. Som det vil gå fram i denne undersøkelsen, kreves
det ikke noen stor innsats for å redusere de eksisterende magnetiske feltene vesentlig.

Et siktemål med denne undersøkelsen var også å kartlegge bakgrunnsfeltene med tanke på
personalet som oppholder seg i avdelingen. Slike resultater ble nylig publisert av Paul et al.
(1994), og det vil være verdifullt å ha kunnskap om feltnivåene i en norsk avdeling av denne
type.

2. Utstyr og metoder
Målingene ble utført på Barneklinikken, Regionsykehuset i Trondheim (RIT). Målingene av
det magnetiske feltet generert av kuvøsene og av fototerapienhetene ble utført i et rom utenfor
selve kuvøseavdelingen. Avstanden fra det undersøkte utstyret til annet elektrisk utstyr var 3
m, og det magnetiske bakgrunnsfeltet i rommet var mindre enn 10 nT, og ikke målbart med
instrumentet vårt.
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Målingene på overvåknings og behandlingsutstyret ble utført i det gamle kuvøserommet i et
oppsett uten barn, men ellers så nær en reell behandlingssituasjon som mulig. Også her var
det magnetiske bakgrunnsfeltet neglisjerbart.

I tillegg til disse målingene på enkeltstående utstyr ble det målt på i alt 5 forskjellige kuvøser
under normal drift med barn tilstede. Kuvøsene var plasserte ved en benk hvor eventuell
respirator og sprøytepumper var plassert. Over benken var det to hyller hvor
overvåkningsutstyret (skop, pulsoximeter og transcutanmåler) var plassert.

2.1. Måleobjekter

Følgende utstyr inngikk i undersøkelsen:

1. Isolette Infant Incubator, model Cl00, Air-Shields, inventarkode 11725. Denne var
utstyrt med en kontroller-enhet av typen C68-2E Series 00, serienummer GEO572B og
inventarkode 11743. Kuvøsen har mikroprosessor-regulering av lufttemperatur ved hjelp
av varme-element og vifte. Effektforbruket er oppgitt til 350 W. I kuvøsen er det et
plastbrett med en tynn skumgummimadrass som barnet ligger på. Dimensjonene til
brettet er 350 mm x 640 mm. Plastbrettets høyde er stillbar mellom to posisjoner, 7.5 cm
eller 13 cm over bunnen i kuvøsen. På kuvøsen var det ettermontert luftfuktningsutstyr,
Dew-ette fra Air-Shields.

2. Dråger Incubator 8000, serienummer 2130-0020, inventarkode 11761. Kuvøsen har
mikroprosessor-regulering av lufttemperatur og luftfuktighet ved hjelp av varme-element
og vifte. Effektforbruket er oppgitt til 400 W. I kuvøsen er det et metallbrett med en tynn
skumgummimadrass som barnet ligger på. Dimensjonene til brettet er 375 mm x 740
mm. Brettets høyde er trinnløst stillbar fra 8.5 cm til 17.5 cm over bunnen i kuvøsen.

3. Air-Shields Phototeraphy Unit, model no. PT531, inventarkode 12984. Dette er en
flyttbar fototerapienhet som kan settes over en kuvøse. Fototerapienheten ble også
undersøkt sammen med en Isolette kuvøse.

4. Stasjonær fototerapienhet. Dette var en ordinær armatur modifisert ved RIT til denne
bruken. Enheten består av et senkbart armatur opphengt i taket, utstyrt med to 36 W
vanlige lysrør og to 18 W lysrør med blått lys. Armaturet var merket Fagerhults Sweden
230VAC, 0.52A, cos(p=0.9.

5. Respirator. Bear Cub Infant ventilator fra Bear medical systems Inc. Riverside Ca., type
240, serienr. 5285, inventarkode 11791. Strømforbruket var oppgitt til 50 W.

6. Luft-fukter og-varmer. Heated humidifier for anesthesion fra Fisher og Paykel Ltd., type
MP620, serienr. 8700021, inventarkode 11820. Strømforbruket var oppgitt til 120 W
for varmer (heater) og 45 W max for slange varmer (hose heater).

7. Sprøytepumpe (3 stk.). Fabrikat Tenufusion, model STD 521. Disse var merket 12
VDC, 7.5 W. For å levere 12V likestrøm ble batterieliminatorer av typen Mascot 8512
brukt.
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8. Kardiorespiro-skop. Fabrikat Hewlett Packard, type 78834C, serienr. 3315603638.
Strømforbruk 80 VA max.

9. Pulsoximeter. Ohmeda Biox 3700e Pulseoximeter, serienr. FMUU01100,
inventarkode 1361. Strømforbruk 30 VA max.

10. Transcutanmåler. Kontron Micro Gas 7640 Mk2, serienr. 7640-000, merket 0.18 A.

Ustyret i de 5 forsøkene med barn tilstede i vanlig behandlings-situasjon var som følger:

1. Dråger 8000 kuvøse, Infant Star respirator med Fisher og Paykel luftfukter, Ohmeda
pulsoximeter, HP skop og 1 stk. IVAC P3000 sprøytepumpe. Respiratoren var kun brukt
i «flow» mode. Avstanden mellom benken og kuvøsen var ca 20 cm.

2. Dråger 8000 kuvøse, Infant Star respirator med Fisher og Paykel luftfukter, Ohmeda
pulsoximeter, HP skop og 2 stk. IVAC P3000 sprøytepumper. Avstanden mellom
benken og kuvøsen var ca 20 cm.

3. Isolerte C500 kuvøse, Infant Star respirator med Fisher og Paykel luftfukter, Ohmeda
pulsoximeter, HP skop og 3 stk. IVAC P3000 sprøytepumper. Avstanden mellom
benken og kuvøsen var ca 50 cm.

4. Isolette Cl00 kuvøse, HP skop og 3 stk. Tenufusion sprøytepumper. Avstanden mellom
benken og kuvøsen var ca 15 cm.

5. Ameda amelette type HC8AVAK-027 kuvøse, HP skop og 1 stk. Tenufusion
sprøytepumpe. Avstanden mellom benken og kuvøsen var ca 30 cm.

2.2. Målemetode

Magnetfeltet ble målt med et EMDEX II Magnetic Field Meter. Instrumentet måler RMS (se
pkt.2.3.) verdien av magnetfeltet i x-, y- og z-retning ved hjelp av tre ortogonale spoler.
Instrumentet er en komplett datalogger og har dimensjonene 16.8 x 6.6 x 3.8 cm. Magnetisk
flukstetthet både i frekvensområdet 40 Hz - 800 Hz (bredbånd) og frekvensområdet 100 Hz -
800 Hz (overharmoniske) ble registrert. Målingene ble tatt med 3.5 sekund intervall.

2.2.1. Malinger av det magnetisk feltet generert av kuvøsene

I kartleggingen av den magnetiske feltstyrken inne i kuvøsene ble målingene utført i et rom
utenfor selve avdelingen. Utstyret ble sått i midt i rommet og avstanden til nærmeste
elektriske utstyr var ca. 3 m. På madrassen i kuvøsene ble det festet et papirark med et 5 cm
rutenett påtegnet. Instrumentet ble flyttet rundt på dette rutenettet med ca. 30 sekunder på
hvert sted. På grunn av at kuvøsene er mikroprosessorregulerte vil magnetfeltet i kuvøsene
varierer sterkt med tid, 30 sekunder var tilstrekkelig for å dekke flere sykluser av
reguleringen. For å komme ut i alle sidene på brettene ble instrumentet snudd der det var
nødvendig. Dette er det tatt hensyn til under behandlingen av dataene. For Isolette ble det
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foretatt malinger med brettet i nedre posisjon, øvre posisjon og øvre posisjon med en ekstra 5
cm madrass. For Dråger ble det foretatt malinger for nedre, øvre og en posisjon 13.5 cm over
bunnen i kuvøsen.

For å få maksimalverdier av feltet ble kuvøsen innstilt på maksimal temperatur, samtidig som
dekslet på kuvøsen var åpnet på alle mulige steder. Dette skulle føre til at vifter og
varmeelement ga maksimal ytelse kontinuerlig. For Isolerte kuvøsene var dette ikke tilfelle,
på tross av stor temperaturforskjel 1 mellom innstilt og reell temperatur, varierte magnetfeltet
med 50% - 80%. Maksimalverdien (i svingningene) var derimot konstant mhp. tid.
Resultatene vil derfor være gjennomsnittsverdien av de 4 største verdiene i løpet av 30
sekund. Resultatene fra Drager kuvøsen er behandlet på samme måte seiv om svingningene
her er under 10%.

For å få minimalverdier av feltet ble kuvøsene oppvarmet til maksimal temperatur var
oppnådd i kuvøsen og så ble temperaturen sått ned til minimum. Kuvøsen var mest mulig
lukket under målingene. Resultatene er også her middelverdien av de 4 største målingene i
løpet av 30 sekund.

Kuvøsene ble også kjørt noen timer under tilnærmet normale driftsbetingelser, utenfor
avdelingen og uten barn. Slike malinger gir et inntrykk av feltet barnet blir utsatt for fra
kuvøsen over tid.

2.2.2. Malinger av det magnetisk feltet generert av fototerapienhetene

Magnetfeltet fra den flyttbare fototerapienheten ble målt når den stod 41 cm over madrassen
og brettet i nedre posisjon, og 35.5 cm over madrassen i øvre posisjon. Fototerapienheten var
sentrert over brettet i kuvøsen med stativsiden på fototerapienheten mot baksiden av kuvøsen.
Dette ble utført både med kuvøsen avslått og kuvøsen under oppvarming (som beskrevet
ovenfor). Kuvøsen som ble brukt her var Isolette. På hver posisjon i kuvøsen ble det målt i
15 sekund når kuvøsen var avslått og 30 sekund når kuvøsen var under oppvarming.
Avstanden mellom målepunktene var 10 cm. Forsøkene med kuvøse ble utført for alle
kombinasjoner av måten støpslene til kuvøsen og fototerapienheten sått i kontakten på.
Magnetfeltet fra den stasjonære fototerapienheten ble undersøkt på samme måte.

2.2.3. Malinger av det magnetisk feltet generert av annet behandlings- og
overvåknings- utstyr

Magnetfeltet fra skopet, pulsoxsimeteret og transcutanmåleren ble undersøkt når utstyret stod
på en hylle ca. 160 cm over gulvet og kuvøsen var plassert rett foran utstyret i 30 cm
horisontal avstand. Magnetfeltet ble målt for hver tiende centimeter på en rett linje mellom
fronten på utstyret og fremre ende av brettet i kuvøsen. På noe av utstyret ble også det
resulterende feltet fra utstyret og kuvøsen under full oppvarming målt.

Respiratoren var plasser på en hylle 120 cm over gulvet rett foran kuvøsen. Feltet ble målt på
samme måte som ovenfor.

Luft-fukteren/varmeren var plassert i 70 cm høyde under respiratoren. Her ble feltet målt i
horisontal retning, rett ut fra fronten.
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Feltet rett ut fra en av sprøytepumpene og fra batterieliminatoren ble også målt.

Videre ble det gjort malinger av et oppsett av alle enhetene og kuvøsen påslått for forskjellige
avstand mellom utstyret og kuvøsen.

2.2.4. Malinger av det magnetisk feltet i kuvøsene under normal drift

Magnetfeltet i 5 forskjellige kuvøseoppsett med forskjellig utstyr rundt og barn tilstede ble
undersøkt. Målingene ble tatt med 3.5 sekunder intervall over en periode på 1 døgn i hver
kuvøse. Bare resultant bredbånd feltstyrke og resultant overharmonisk feltstyrke ble lagret.
Ingen endringer i oppsettet av kuvøsene ble foretatt (utvelgelsen av hvilke kuvøser som skulle
undersøkes ble foretatt etter at kuvøsen og utstyret var sått opp) og det var ikke mulig å lese
av målingene fra skjermen på instrumentet mens det lå i kuvøsen. Instrumentet ble pakket inn
i et tøystykke og plassert like over hodet på pasienten i ca 10 cm avstand, mellom pasienten
og benken hvor det andre utstyret var plassert.

2.3. Presentasjon av feltstyrker og romlig fordeling

Som diskutert i 2.2.1. er målingene presentert her middelverdien av de 4 høyeste
feltstyrkeverdiene på hver posisjon. På grunn av avstanden mellom spolene i
måleinstrumentet er målingene i hhv. x-, y- og z-retning lineærinterpolert og nye verdier med
1 cm avstand beregnet. Ut fra de interpolerte verdiene for x-, y- og z-komponentene er
resultantfeltet beregnet. RMS (Root Mean Square) verdien av resultantfeltstyrken er gitt ved:

der Bx, By og Bz er den interpolerte feltstyrken i x-, y- og z-retning. Måleinstrumentet var
orientert slik at feltstyrken i x-retning var rettet på langs av kuvøsen. Koordinatsystemet er
videre orientert slik at punktet (0,0) er nærmeste venstre hjørne når man står foran
betjeningspanelet på kuvøsen.

3. Resultater
I avsnitt 3.1. og 3.2. vil vi presentere resultater fra målingene av den magnetiske feltstyrken
som funksjon av posisjon i kuvøsen. Det bør bemerkes at disse resultatene ikke er
representative for den virkelige eksponeringen et barn utsettes for. Flukstettheten vil variere
over tid avhengig av differansen mellom reell temperatur og innstilte verdier. Dette reguleres
av mikroprossesoren i kuvøsen. Videre vil den totale feltstyrken også påvirkes av annet
elektrisk utstyr plassert i nærheten av kuvøsen. Resultater fra malinger når kuvøsen er
plassert inne på avdelingen under vanlige driftsforhold er presentert i 3.6. I tabell 1 er
statistiske verdier for magnetisk feltstyrke over overflaten på madrassen for alle kuvøsene og
fototerapienhetene opplistet.
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Tabell 1 Middel-, maksimum-, minimum-og standardavvik-verdier for magnetisk feltstyrke over
overflaten på madrassen for alle kuvøsene og fototerapienhetene. Fototerapienhetene ble
undersøkt sammen med en Isolerte C100-2E kuvøse.

Kuvøse/fototerapi enhet

IsoletteC100-2E

IsoletteC100-2E'

IsoletteC100-2E

IsoletteC100-2E

IsoletteC100-2E

IsoletteC100-2E

IsoletteC100-2E

Dråger 8000

Dråger 8000

Dråger 8000

Dråger 8000

Dråger 8000

Isolette m. Air Shields fotot.

Isolette m. Air Shields fotot.

Isolette m. Air Shields fotot.

Isolette m. Air Shields fotot.

Isolette m. Air Shields fotot.

Isolette m. Air Shields fotot.

Isolette m. RIT fotot.

Isolette m. RIT fotot.

Isolette m. RIT fotot.

Isolette m. RIT fotot.

Kuvøse
status

Opp v.

Opp v.

Oppv.

Oppv.

Avkjøl.

Avkjøl.

Avkjøl.

Oppv.

Oppv.

Oppv.

Avkjøl.

Avkjøl.

Avslått

Avslått

Avslått

Oppv.

Oppv.

Oppv.

Avslått

Avslått

Oppv.

Oppv.

Posisjon,
brett

Nedre

Øvre

Øvre

Øvre+5 cm

Nedre

Øvre

Øvre+5 cm

Nedre

Mellom

Øvre

Nedre

Mellom

Nedre

Nedre

Øvre

Nedre

Øvre

Øvre

Nedre

Øvre

Øvre

Øvre

Middel
[UT]

0.52

0.29

0.37

0.19

0.23

0.16

0.11

0.77

0.55

0.39

0.75

0.51

0.31

0.33

0.44

0.61

0.44

0.52

0.31

0.50

0.66

0.74

Maks.
[MT]

1.35

0.62

0.71

0.33

0.88

0.44

0.26

1.44

0.93

0.61

1.36

0.89

0.44

0.46

0.64

1.21

0.81

0.80

0.68

1.31

1.52

1.50

Min.
[MT]

0.04

0.04

0.09

0.04

0.06

0.04

0.04

0.20

0.16

0.14

0.18

0.15

0.19

0.20

0.24

0.20

0.20

0.24

0.06

0.09

0.23

0.15

Std.avvik.
[jiT]

0.32

0.15

0.15

0.08

0.18

0.10

0.06

0.31

0.18

0.11

0.32

0.19

0.06

0.06

0.10

0.26

0.14

0.15

0.16

0.30

0.22

0.27

3.1. Kuvøse Isolette C100-2E

I figur 3 (se side 2) er resultant, x, y og z bredbånds feltstyrke vist som funksjon av posisjon i
kuvøsen når kuvøsen var under oppvarming og brettet i nedre stilling. Den overharmoniske
feltstyrken er for Isolette neglisjerbar sammenlignet med grunnfrekvensdelen. Posisjonen til
toppene i feltstyrken i z-retning korresponderer omtrent til posisjonen av viftemotoren (59,5)
og varme-elementet (42,16). Viftemotoren og varme-elementet er altså hovedkilden til det
magnetiske feltet i denne kuvøsen. Figur 4 viser tilsvarende feltstyrker når brettet var plassert

Kuvøsen var et annet eksemplar, ble også brukt under undersøkelsen av fototerapienheten RIT.
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i øvre stilling med en 5 cm madrass i tillegg til den vanlige madrassen. Vi ser at feltstyrken er
betydelig redusert med avstand. Fra tabell 1 ser vi at maksimalverdien av resultant feltet avtar
tilnærmet lineært med ca 0.1 fiT/cm fra 1.35 ^T i nedre stilling til 0.33 fiT i øvre stilling pluss
5 cm.

Når kuvøsen var under avkjøling er feltet betydelig redusert, se figur 5 for plott av resultant,
x, y og z bredbånds feltstyrke som funksjon av posisjon i kuvøsen når brettet stod i nedre
stilling. Her ser det ut til at feltet i hovedsak er forårsaket av betjeningspanelet. Den
maksimale resultant feltstyrken avtar med ca 0.06 (xT/cm fra 0.88 i nedre posisjon til 0.26 i
øvre posisjon pluss 5 cm.

Langtidskjøring av kuvøsen (uten barn) over en periode på 19 timer viste at feltstyrken i
kuvøsen skifter mellom de to nivåene funnet under oppvarming og avkjøling. Perioden i
svingningene var ca. 0.2 Hz. Når temperaturen var innstilt på 32 °C var magnetfeltet's styrke
på det øvre nivået 37 % av tiden.

Undersøkelse av magnetfeltet ved siden av kuvøsen viste at den maksimale feltstyrken var 1
|iT på 10 cm avstand fra kuvøsen. På 40 cm avstand var den maksimale feltstyrken redusert
til 0.15 |iT. Feltet var kraftigst utenfor kontrollpanelet og luftfukteren.

3.2. Kuvøse Dråger 8000

Målingene for denne kuvøsen er behandlet på samme måte som for Isolette. I figur 6 er
resultant, x, y og z bredbånds feltstyrke vist som funksjon av posisjon i kuvøsen når kuvøsen
var under oppvarming og brettet i nedre stilling. Figur 7 viser feltstyrken for den
overharmoniske delen av strålingen, ellers tilsvarende som i figur 6. I motsetning til Isolette
er ca. 50 % av feltstyrken forårsaket av felt med frekvenser større enn grunnfrekvensen.
Viftemotoren i denne kuvøsen er plassert i koordinatene (73,26) og varmeelementet i
koordinatene (26,22). Fra figurene ser vi at grunnfrekvens delen har et maksimum mellom
viftemotoren og varmeelementet, mens den overharmoniske har maksimum over
viftemotoren. Alle figurene viser relativt lave feltverdier over varmeelementet.

Figur 8 og figur 9 viser hhv. bredbånds og overharmoniske feltstyrker når kuvøsen var under
oppvarming og brettet var i øvre posisjon. Maksimalverdien for feltet avtar fra 1.44 til 0.61
fra nedre til øvre posisjon for brettet.

Figur 10 og figur 11 viser bredbånds og overharmoniske feltstyrker når brettet var i nedre
posisjon og kuvøsen under avkjøling. Figur 12 og figur 13 viser tilsvarende plott for brettet i
mellom stilling. Av praktiske årsaker ble det ikke gjennomført malinger for øvre stilling.
Maksimalverdien for feltstyrken under avkjøling avtok fra 1.35 i nedre stilling til 0.87 i
mellom stilling. Feltstyrken varierer altså svært lite mellom oppvarming og avkjøling av
kuvøsen.

3.3. Fototerapienhet Air-Shields PT 531

Disse målingene er behandlet på samme måte som kuvøsemålingene. Feltstyrken fra
fototerapienheten viste ingen variasjon med tid. Den romlige fordelingen av feltet er vist i
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figur 14 for brettet i nedre posisjon og i figur 15 for brettet i øvre posisjon. Maksimalverdien
for feltet i øvre posisjon var 0.64 |J.T og i nedre posisjon 0.46 |iT. Feltet avtar altså relativt
langsomt med avstand og varierer med ca 50 % avhengig av posisjon på madrassen

Når kuvøsen var innstilt på full oppvarming viste det resulterende feltet fra kuvøsen og
fototerapienheten stor variasjon med den innbyrdes posisjonen til støpslene for kuvøsen og
fototerapienheten.. Figur 16 og Figur 17 viser feltet for den ene posisjonen hhv. den andre
posisjonen når kuvøsen var under oppvarming og brettet i øvre posisjon. Det ble utført
malinger som bekreftet at styrken på magnetfeltet fra enhetene alene ikke varierte med
posisjon. Heller ikke var den absolutte posisjonen til støpslene av betydning, kun om
strømmen var i fase eller motfase. Den maksimale verdien for magnefeltet fra kuvøsen med
fototerapienhet var 0.8 |J.T i begge tilfeller, derimot varierte middelverdien og formen som vi
ser av figurene og tabell 1.

3.4. Fototerapienhet RIT

Målingene er behandlet på samme måte som målingene fra kuvøsene. Heller ikke her viste
målingene noen variasjon med tid. Den romlige fordelingen av feltet er vist i figur 18 for
brettet i nedre posisjon og i figur 19 for brettet i øvre posisjon. Maksimalverdien for feltet i
øvre posisjon var 1.31 (lT og i nedre posisjon 0.68 jxT.

Resultater fra fototerapienheten brukt sammen med kuvøsen Isolette C100-2E er vist i figur
20 for den ene posisjonen av støpslene og i figur 21 for den andre posisjonen. Kuvøsen var
under oppvarming og brettet i øvre posisjon. Vi ser at formen på magnetfeltstyrken også her
varierer med posisjonen på støpslene. Magnetfeltstyrken er jevnt stor og varierer i tallverdi
ikke svært mye mellom de to posisjonene for støpslet, i begge posisjoner er
maksimumsverdien ca 1.5 u:T.

3.5. Annet behandlings- og overvåknings-utstyr

Her er utstyr som normalt er plassert i umiddelbar nærhet av kuvøsen undersøkt. Noe av
utstyret er også testet sammen med kuvøsen når denne var under full oppvarming.
Magnetfeltet foran hver enkelt enhet som funksjon av avstand mellom utstyret og kuvøsen er
vist i figur 1. Feltet ble målt fra fronten av utstyret og i retning av fremre ende av brettet i
kuvøsen. Feltet fra sprøytepumpene ble også målt, men siden disse er drevet av likestrøm,
var det tidsvarierende feltet neglisjerbart. Som vi ser av figuren, avtar feltene med omtrent en
faktor 10 per 40 cm. I en avstand på ca. 50 cm er feltstyrkene fra det eksterne utstyret avtatt
til omtrent samme nivå som feltstyrken i kuvøsen alene.

Et eksempel på den samlede virkningen av alt dette utstyret er vist i figur 2 for forskjellig
avstand til veggen. Måleinstrumentet var plassert i enden av brettet inne i kuvøsen, nærmest
veggen med utstyret. Kuvøsen ble deretter flyttet parallelt med veggen og malinger tatt med
20 cm mellomrom. Det resulterende feltet vil variere alt etter den innbyrdes posisjonen på
utstyrets støpsler slik at målingene i figuren må betraktes som et eksempel. Feltstyrken fra
kuvøsen alene var med måleinstrumentet i denne posisjonen var 0.25 (iT. Feltstyrken fra kun
oximeteret og skopet var med kuvøsen plassert like nedenfor 0.19 |lT. Maksimalverdiene ble
i dette oppsettet målt utenfor respiratoren/luftfukteren.
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Figur 1 Magnetisk feltstyrke som funksjon av avstand fra front for Hewlett-Packard
kardiorespiroskop, Ohmeda Biox 3700e Pulsoximeter, Kontron Micro Gas transcutanmåler,
Mascot batterieliminator, Bear Cub respirator og Fisher og Payel luft-fukter og -varmer.
Markørforklaring: O bredbånd, x o. harmonisk, + bredbånd med kuvøse, * o. harmonisk
med kuvøse.
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Figur 2 Magnetisk feltstyrke som funksjon av posisjon foran oppsett av respirator og
overvåkningsutstyr i forskjellige avstander.
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3.6. Kuvøser i normal drifts-situasjon.

Tabell 2 viser middelverdier og standardavvik av bredbånds og overharmonisk magnetisk
feltstyrke for de 5 kuvøsene i denne delen av undersøkelsen. Før disse målingene ble startet
ble rommet sjekket for magnetfelt-kilder. Det viste seg at feltene var avgrenset til kuvøsene
og utstyret rundt disse. De komplette tidsseriene ble undersøkt og sammenholdt med
opplysninger fra personalet på avdelingen. De små variasjonene i feltstyrken for de enkelte
kuvøsene skyldes i hovedsak åpning av kuvøsen og variasjoner p.g.a. regulerings-
mekanismene i kuvøsen.

Tabell 2 Middelverdi og standardavvik av bredbånd magnetisk feltstyrke og overharmonisk magnetisk
feltstyrke for de 5 kuvøseneoppsett. Feltstyrker for lysbehandling, røntgenundersøkelse og
ultralydundersøkelse er beregnet separat.

Måle-
objekt (nr.)

1

2

2f

3

3r

3u

4

5

51

Kuvøse

Dråger 8000

Dråger 8000

som 2 + flyttet

Isolette C500

som 3 + røntgen

som 3 + ultralyd

Isolette Cl00

Ameda amelette

som 5+fototerapi

Annet utstyr

Respirator

Respirator

Respirator

Respirator

Resp., røntgen

Resp., ultralyd

Fototerapi

Avstand til
benk (cm)

20

20

33

50

50

50

15

30

30

Varighet

1 døgn

1 døgn

1 døgn

1 døgn

30 minutt

30 minutt

1 døgn

1 døgn

3 timer

Bredbånd
m.feltstyrke
(M.T)

0.70±0.04

0.77+0.15

0.45±0.04

0.31 ±0.05

0.34±0.02

O.32±O.O4

0.12±0.04

0.11+0.01

0.29±0.01

Overharm.
m. feltstyrke
(UT)

0.20+0.01

0.31 ±0.07

0.19±0.02

0.07+0.02

0.08±0.00

O.I7±O.O4

0.03±0.01

0.03±0.00

0.04±0.01

Feltstyrkene i alle oppsettene med respirator ser ut til å være vesentlig større enn i oppsettene
uten respirator. Respiratoren synes derfor å være en vesentlig kilde blandt ustyret som omgir
kuvøsen. Videre er avstand fra kuvøsen til benken med utstyr en viktig faktor. Når kuvøsen
(kuvøse 2) flyttes 13 cm lenger bort fra benken avtar feltet med nesten 50 %. Målingene fra
kuvøse 3 viser lavere verdier p.g.a. større avstand til respiratoren, 50 cm til benk mot 20 cm
for kuvøse 1 og 2.

Hvis man sammenligner med resultater fra målingene på kuvøsene alene og i samme posisjon,
var feltstyrken ved full oppvarming og brettet i øvre posisjon 0.12 |iT for Isolette C100 og
0.19 |LLT for Dråger 8000. For Isolette og ingen varme var feltstyrken 0.06 jlT. Når man tar i
betraktning tiden varmen er påslått gir dette en tilnærmet verdi på feltet i denne posisjonen på
ca. 0.08 }iT for Isolette. For kuvøse 4 har man altså et bidrag på 0.04 |uT fra skopet og
batterieliminatorene. Fra kuvøse 1, 2 og 3 ser vi at det det magnetiske feltet i denne enden av
kuvøsene i hovedsak skyldes respiratoren.

Ultralydundersøkelse og røntgenundersøkelse ser ikke ut til å gi vesentlig bidrag til det
magnetiske feltet. Spesielt ikke når man tar i betraktning at disse ikke varer lengre enn ca. en
halv time. Disse undersøkelsene ble foretatt inne i kuvøsen, uten vesentlige endringer i
oppsettet.
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Målingene under lysbehandling tyder på at fototerapienheten (type RIT) er plassert slik at
måleinstrumentet ligger i den svakeste enden av magnetfeltet, se Figur 19.

4. Diskusjon
I denne undersøkelsen er det foretatt malinger både av det resulterende magnetiske feltet i den
vanlige behandlings-situasjonen og av kuvøser og omkringliggende utstyr isolert. Som vist i
resultatavsnittet varierer det resulterende magnetfeltet i kuvøsene med; type kuvøse, type
utstyr som omgir kuvøsen, avstanden til utstyret og posisjonen på strømstøpslet for den
enkelte enhet. Det er foretatt så mange og romlig og tidsmessig så tette malinger at
resultatene må sies å være noenlunde dekkende for den typiske magnetiske flukstettheten i
kuvøsene. Den midlere flukstettheten på madrassen i kuvøsene ligger stort sett på 0.2 - 1 jiT,
hovedsakelig avhengig av kuvøsetype og om respirator er tilstede.

Feltnivået i kuvøsene når kuvøsene ble undersøkt alene er i overensstemmelse med de
resultater som har blitt publisert av Anger (1994), men sel ve oppløsningen i målingene er
høyere i den foreliggende undersøkelse. Anger undersøkte i tillegg kurveformen på det
magnetiske feltet. I korthet viste Anger's malinger for Isolerte kuvøsen en tilnærmet
sinusformet kurveform, mens Drager målingene viste en forvrengt sinusform. Anger foretok
også en frekvensanalyse av målingene for Drager. Resultatet viste maksima med avstand 50
Hz, fra 50 Hz og opp til 2 kHz. Størrelsen på maksimaene avtok med en faktor 30 fra 100 til
600 Hz. Dette vil si at EMDEX instrumentets frekvensområde er tilstrekkelig for disse
målingene.

Av de undersøkte enhetene var det bare for kuvøsetypen Drager 8000 at det magnetiske feltet
inneholdt frekvenser over 50 Hz. Dette kan muligens være av interesse når den reelle
eksponeringen for magnetfelt skal drøftes. Virkningsmekanismene for evt.effekter er, som
tidligere nevnt, ikke kjent.

Paul et al. (1994) utførte malinger på personell ved en neonatal intensiv avdeling og
sammenlignet med personell på en vanlig nyfødt avdeling. Resultatene var middel på 0.17 uT
for neonatal personellet og 0.11 uT for den vanlige avdelingen. Hyppigheten av
eksponeringer for felter større enn 0.4 uT var langt høyere for neonatal-personellet. I denne
undersøkelsen ble en EMDEX II festet på personalet i navlehøyde. Ut fra våre malinger
utenfor kuvøsene ser vi at denne plasseringen gir det maksimale feltet, og at feltet ellers på
kroppen vil være langt mindre.

Sammenlignet med normalverdier for bolighus kan de målte feltstyrkene synes å være høye.
Karlsen et al. (1987) gjorde malinger i norske bolighus og fant middelverdier varierende
mellom 6.1 og 15.3 nT for stue og soverom, 122 til 193 nT for kjøkken. De høyeste verdiene
representerer verdier i fyrings-sesongen. Mild et al. (1994) gjorde malinger i norske og
svenske bolighus og fant middel verdier på 11 nT for stue og soverom, 19 nT for kjøkken
Feltstyrken i kuvøsene er altså omtrent en faktor 100 ganger større. Det bør føyes til at hus-
verdiene er en form for «normal»-verdi for de forskjellige rommene - den enkelte person kan
komme opp i betraktelig høyere nivåer hvis vedkommende er nær feltkildene, f. eks. et
elektrisk vekkerur, en symaskin etc. Nivåene ved noen vanlige kilder er tabulert i
Thommesen(1989).

- 13-



Når man sammenligner med strømintensive arbeidsplasser ligger nivåene selvfølgelig høyere
der. I smelteverksindustrien fant f. eks. Lovsund et al. (1982) felter på 8 - 70 mT.
Undersøkelser av arbeidere i kraftverk, transformatorstasjoner o.l. tyder imidlertid på at det
midlere nivået er relativt lavt, da eksponeringstiden for høye feltstyrker er relativt liten. Dette
gjelder også for gitte situasjoner i hjemmet, slik som barbering, matlaging og andre
situasjoner som innebærer fysisk nærhet til feltkilder. Eksponeringen i en kuvøse er derimot
kontinuerlig, slik at nivået ikke kan sies å være ubetydelig, seiv om man ikke vet nøyaktig
hvilke koblingsmekanismer og i hvilken grad eksponeringstid virker inn fysiologisk.

Det ble funnet variasjoner mellom kuvøsene både i feltstyrke og frekvensfordeling. Dette kan
tyde på at det er mulig å redusere feltene ved konstruksjonsendringer. Annet teknisk utstyr
kan også modifiseres mht. redusert produksjon av magnetfelt. Undersøkelser av denne typen,
hvor man får kartlagt det magnetiske feltet i tid og rom og angitt de vesentlige kildene, kan
her bidra til forbedring av situasjonen.

Resultatene tyder på at det er mulig med enkle midler å redusere feltstyrken i kuvøsene. Et
nøkkelord er her avstand til magnetfeltkilden. Hvis man bruker kuvøsen med brettet i øverste
posisjon, vil feltstyrken være redusert med 50 %, videre er avstanden fra kuvøsen til benken
hvor overvåknings/behandlings utstyret er plassert viktig. Særlig gjelder dette avstanden til
respiratoren, ved å øke avstanden fra 20 til 33 cm ble feltstyrken i den ene enden av kuvøsen
redusert med ca. 50 %.

5. Konklusjoner
De midlere magnetiske flukstetthetene i en kuvøse ligger på 0.2 - 1 uT, med maksimalverdier
på rundt 1.5 uT. Dette er verdier for feltstyrken inne i kuvøsen i en vanlig behandlings-
situasjon. Det magnetiske feltet er sammensatt av feltene fra selve kuvøsen og alt
omkringliggende behandlings- og overvåknings-utstyr. De vesentligste kildene er kuvøsen og
respiratoren.

Dette er forholdsvis lave verdier sammenlignet med forholdene på arbeidsplasser hvor man er
utsatt for magnetiske felter. Feltene kan, på den andre siden, sammenlignes med feltene i
normale husstander og da er de av størrelse som er omtrent 100 ganger høyere enn i en
husstand.

En slik sammenligning må også ta eksponeringsfrVZen i betraktning. Behandlingstiden i en
kuvøse er selvfølgelig avhengig av diagnose m.v. Den kan være av kort varighet (f.eks. et
døgn) opp til flere måneder. Når totaleksponeringen for feltene drøftes må det derfor
understrekes at enkelte kuvøsebarn kan eksponeres for de oppmålte feltene i kanskje 100
dager (størrelsesorden 103 timer). Så lenge spørsmålet om relevant eksponeringsdose ikke er
helt klarlagt, vanskeliggjøres sammenligningene med normalpersoners eksponeringsdose
ytterligere. Dette er et viktig område å undersøke ytterligere, også med tanke på kuvøsebarn
der evt.følsomhet for eksponeringen selvfølgelig også må drøftes.

Feltene varierer relativt mye, avhengig av typen utstyr, plassering og posisjonen til
strømstøpslene. Antakelig kan det magnetiske feltet gjøres mindre ved å endre på
konstruksjonen på utstyret. Noen forholdsregler er det mulig å ta for å redusere feltstyrken
inne i eksisterende kuvøser. De mest effektive er å plassere brettet i øverste posisjon og å
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plassere overvåknings/behandlings utstyret lengst mulig unna kuvøsen, dette gjelder spesielt
respiratoren.

Videre studier bør gjennomføres. Dette gjelder generelt på kartleggings-siden, hvor man ved
enkle tiltak som oftest enkelt kan redusere feltene til en brøkdel. Mye arbeid gjenstår også på
den fysiologiske siden, hvor koblingsmekanismene ikke er kartlagt og hvor feltenes kopling
inn mot celler og organer ikke er fastlagt. Spesielt bør det understrekes at man her fokuserer
på svake barn som er inne i en meget rask utviklingsfase

Avslutningsvis bør det understrekes at de magnetiske feltforholdene som er kartlagt
selvfølgelig må sees i den totale kliniske sammenheng. Man kan ut fra dette perspektiv
vanskelig tenke seg at de magnetiske feltene representerer en vesentlig risikofaktor for syke
barn som er underlagt intensiv medisinsk behandling med moderne medisinsk-teknisk utstyr.
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VEDLEGG A. Figurer som viser den romlige utbredelsen av
magnetfeltet i kuvøsene

Fig. Utstyrsenhet varme brett, posisjon side

3 Isolette C100-2E, varme på, laveste pos A2

4 Isolette Cl00-2E, varme på, høyeste pos A3

5 Isolette Cl00-2E, varme av, laveste pos A4

6 Dråger8000, varme på, laveste pos A5

7 Drager 8000, varme på, laveste pos A6

8 Drager 8000, varme på, høyeste pos A7

9 Drager 8000, varme på, høyeste pos A8

10 Drager 8000, varme av, laveste pos A9

11 Drager 8000, varme av, laveste pos A10

12 Drager 8000, varme av, mellom pos All

13 Drager 8000, varme av, mellom pos A12

14 Air-ShieldsPT531, kuvøse av, laveste pos A13

15 Air-ShieldsPT531, kuvøse av, høyeste pos A14

16 Air-Shields PT531, varme på, høyeste pos A15

17 Air-Shields PT531, varme på, høyeste pos A16

18 Fototerapienh. RIT, kuvøse av, laveste pos A17

19 Fototerapienh. RIT, kuvøse av, høyeste pos A18

20 Fototerapienh. RIT, varme på, høyeste pos A19

21 Fototerapienh. RIT, varme på, høyeste pos A20
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Figur 3 Bredbånd magnetisk feltstyrke som funksjon av posisjon på madrassen for kuvøsen Isolette
C100-2E. Brettet var plassert i nedre posisjon og kuvøsen var under oppvarming. Figurene
viser fra toppen: resultant feltstyrken, feltstyrken i x-retning, y-retning og z-retning.
Skravering: • 0-0.25 pT, E 0.25-0.5 |xT, M 0.5-0.75 \il, B 0.75-1 \iT, • >1 (iT
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Figur 4 Bredbånd magnetisk feltstyrke som funksjon av posisjon på madrassen for kuvøsen Isolette
C100-2E. Brettet var plassert i øvre posisjon med en 5 cm madrass i tillegg og kuvøsen var
under oppvarming. Figurene viser fra toppen: resultant feltstyrken, feltstyrken i x-retning, y-
retning og z-retning.
Skravering: • 0-0.25 jiT, B 0.25-0.5 |iT, B 0.5-0.75 jiT, • 0.75-1 |iT, • >1 \LT
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Figur 6 Bredbånd magnetisk feltstyrke som funksjon av posisjon på madrassen for kuvøsen Dråger
8000. Brettet var plassert i nedre posisjon og kuvøsen var under oppvarming. Figurene
viser fra toppen: resultant feltstyrken, feltstyrken i x-retning, y-retning og z-retning.
Skravering: • 0-0.25 jiT, i l 0.25-0.5 pT, • 0.5-0.75 jiT, • 0.75-1 n"T, • >1 M-T
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Figur 7 Overharmonisk magnetisk feltstyrke som funksjon av posisjon på madrassen for kuvøsen
Drager 8000. Brettet var plassert i nedre posisjon og kuvøsen var under oppvarming
Figurene viser fra toppen: resultant feltstyrken, feltstyrken i x-retning, y-retning og z-retninq
Skravering: • 0-0.25 uT, • 0.25-0.5 jiT. M 0.5-0.75 ^T, • 0.75-1 ^T • >1 ^T
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Figur 8 Bredbånd magnetisk feltstyrke som funksjon av posisjon på madrassen for kuvøsen Dråger
8000. Brettet var plassert i øvre posisjon og kuvøsen var under oppvarming. Figurene
viser fra toppen: resultant feltstyrken, feltstyrken i x-retning, y-retning og z-retning.
Skravering: • 0-0.25 |a.T, M 0.25-0.5 |iT, B 0.5-0.75 nT, • 0.75-1 nT, • >1 \iY
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Figur 9 Overharmonisk magnetisk feltstyrke som funksjon av posisjon på madrassen for kuvøsen
Dråger 8000. Brettet var plassert i øvre posisjon og kuvøsen var under oppvarming.
Figurene viser fra toppen: resultant feltstyrken, feltstyrken i x-retning, y-retning og z-retning.
Skravering: D 0-0.25 p.1, B 0.25-0.5 ja.T, M 0.5-0.75 |iT, • 0.75-1 \il, • >1 pX
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Figur 10 Bredbånd magnetisk feltstyrke som funksjon av posisjon på madrassen for kuvøsen Dråger
8000. Brettet var plassert i nedre posisjon og kuvøsen var under avkjøling. Figurene viser
fra toppen: resultant feltstyrken, feltstyrken i x-retning, y-retning og z-retning.
Skravering: • 0-0.25 jiT, 13 0.25-0.5 n-T, M 0.5-0.75 |aT, B 0.75-1 |xT, • >1 |iT
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Figur 11 Overharmonisk magnetisk feltstyrke som funksjon av posisjon på madrassen for kuvøsen
Dråger 8000. Brettet var plassert i nedre posisjon og kuvøsen var under avkjøling. Figurene
viser fra toppen: resultant feltstyrken, feltstyrken i x-retning, y-retning og z-retning.
Skravering: • 0-0.25 ^T, H 0.25-0.5 |iT, M 0.5-0.75 |iT, • 0.75-1 |iT, • >1 ^T
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Figur 12 Bredbånd magnetisk feltstyrke som funksjon av posisjon på madrassen for kuvøsen Dråger
8000. Brettet var plassert i mellom posisjon og kuvøsen var under avkjøling. Figurene viser
fra toppen: resultant feltstyrken, feltstyrken i x-retning, y-retning og z-retning.
Skravering: • 0-0.25 uT, • 0.25-0.5 uT, B 0.5-0.75 |LIT, • 0.75-1 n"T, • >1 [iT
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Figur 13 Overharmonisk magnetisk feltstyrke som funksjon av posisjon på madrassen for kuvøsen
Dråger 8000. Brettet var plassert i mellom posisjon og kuvøsen var under avkjøling.
Figurene viser fra toppen: resultant feltstyrken, feltstyrken i x-retning, y-retning og z-retning.
Skravering: • 0-0.25 |xT, • 0.25-0.5 |TT, B 0.5-0.75 \iT, B 0.75-1 |iT, B >1 ^T
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Figur 14 Bredbånd magnetisk feltstyrke som funksjon av posisjon på madrassen for fototerapienheten
Air-Shields PT531. Kuvøsen var ikke påslått. Avstanden mellom glasset i fototerapienheten
og madrassen var 41 cm. Figurene viser fra toppen: resultant feltstyrken, feltstyrken i x-
retning, y-retning og z-retning.
Skravering: • 0-0.25 |xT, H 0.25-0.5 \il, M 0.5-0.75 |iT, • 0.75-1 uT, • >1 nT

- A 1 3 -



40 50 60

50 60

Figur 15 Bredbånd magnetisk feltstyrke som funksjon av posisjon på madrassen for fototerapienheten
Air-Shields PT531. Kuvøsen var ikke påslått. Avstanden mellom glasset i fototerapienheten
og madrassen var 35.5 cm. Figurene viser fra toppen: resultant feltstyrken, feltstyrken i x-
retning, y-retning og z-retning.
Skravering: • 0-0.25 jiT, S 0.25-0.5 pT, U 0.5-0.75 (iT, B 0.75-1 \iT, • >1 pX
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S l S h S d s ^ S l t ! ? 7 ^ T f,UnkSJ°n aV P°SiSJOn På madrassen for fototAir Shields PT531 sammen med Isolette C100-2E kuvøsen. Kuvøsen var under
oppvarming. Avstanden mellom glasset i fototerapienheten og madrassen var 35 5 cm
F.gurene viser fra toppen: resultant feltstyrken, feltstyrken i x-retning, y-retning oq z-retnlnq
Skravenng: D 0-0.25 HT, • 0.25-0.5 fT, • 0.5-0.75V, • 0.75-1 °T • T J T
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Figur 17 Bredbånd magnetisk feltstyrke som funksjon av posisjon på madrassen for fototerapienheten
Air-Shields PT531 sammen med Isolerte C100-2E. Kuvøsen var under oppvarming, et av
støpslene var vendt i forhold til forrige figur. Avstanden mellom glasset i fototerapienheten
og madrassen var 35.5 cm. Figurene viser fra toppen: resultant feltstyrken, feltstyrken i x-
retning, y-retning og z-retning.
Skravering: • 0-0.25 uT, M 0.25-0.5 \iT, • 0.5-0.75 jxT, • 0.75-1 |TT, • >1 (J.T
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Figur 18 Bredbånd magnetisk feltstyrke som funksjon av posisjon på madrassen forfototerapienhet
RIT. Kuvøsen var ikke påslått. Avstanden mellom glasset i fototerapienheten og madrassen
var 41 cm. Figurene viser fra toppen: resultant feltstyrken, feltstyrken i x-retning, y-retning
og z-retning.
Skravering: • 0-0.25 uT, • 0.25-0.5 uT, W 0.5-0.75 nT, • 0.75-1 uT, • >1 uT
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Figur 19 Bredbånd magnetisk feltstyrke som funksjon av posisjon på madrassen forfototerapienhet
RIT. Kuvøsen var ikke påslått. Avstanden mellom glasset i fototerapienheten og madrassen
var 35.5 cm. Figurene viser fra toppen: resultant feltstyrken, feltstyrken i x-retning, y-
retning og z-retning.
Skravering: • 0-0.25 JJT, M 0.25-0.5 pT, B 0.5-0.75 \iT, B 0.75-1 [iT, • >1 \iT
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Figur 20 Bredbånd magnetisk feltstyrke som funksjon av posisjon på madrassen for fototerapienheten
RIT sammen med Isolette C100-2E. Kuvøsen var under oppvarming. Avstanden mellom
glasset i fototerapienheten og madrassen var 35.5 cm. Figurene viser fra toppen: resultant
feltstyrken, feltstyrken i x-retning, y-retning og z-retning.
Skravering: • 0-0.25 u.T, D 0.25-0.5 jiT, • 0.5-0.75 \iT, H 0.75-1 jiT, • >1 uT
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Figur 21 Bredbånd magnetisk feltstyrke som funksjon av posisjon på madrassen for fototerapienheten
RIT sammen med Isolerte C100-2E kuvøsen. Kuvøsen var under oppvarming, et av
støpslene var vendt i forhold til forrige figur. Avstanden mellom glasset i fototerapienheten
og madrassen var 35.5 cm. Figurene viser fra toppen: resultant feltstyrken, feltstyrken i x-
retning, y-retning og z-retning.
Skravering: • 0-0.25 uT, H 0.25-0.5 jiT, M 0.5-0.75 |iT, • 0.75-1 nT, • >1 |iT
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